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Esta quinta é o vigésimo sexto dia da lunação. Vênus em mau aspecto com Júpiter tende a criar difi culdades nas relações 

afetivas, mas será possível acertar tudo depois. A Lua em bom aspecto com Sol faz enxergar tudo às claras, porém não deve 

exagerar em questões pequenas, que só trazem desgaste as relações. A Lua em bom aspecto com Urano leva a buscar novas 

oportunidades e usar de criatividade para resolver as situações. Temos que nos reinventar neste dia de Júpiter e Netuno. A 

Lua vai fi car fora de curso das 10h39 até às 13h14 quando ingressa em Câncer e deixa o astral mais sensível na tarde e na 

noite desta quinta-feira.
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O melhor durante toda a quinta-feira 
é estar meio descompromissado e 
sem perseguir questões que requei-
ram atenção e foco objetivos. Cuide 
de seu conforto tanto em casa como 
nas atividades profi ssionais. Siga 
adiante tomando decisões impor-
tantes adiadas. 89/589 – Branco.

A Lua em Gêmeos de manhã dá bons 
resultados em atividade artística que 
esteja em andamento. Uma alteração 
na rotina poderá ser feita a noite é 
bom relaxar. A fase é de intensas 
emoções, podendo demonstrar 
tudo o que se passa no seu íntimo, 
abertamente. 52/152 – Azul.

Deverá ter maior certeza dos rumos 
que sua vida deverá tomar até o fi nal 
deste ano. A Lua em bom aspecto 
com Sol faz enxergar tudo às cla-
ras, porém não deve exagerar em 
questões que só trazem desgaste 
as relações. A Lua em bom aspecto 
com Urano leva a buscar novas 
oportunidades 67/367 – Amarelo.  

É bom não apostar em algo que 
poderá dar errado se não contar 
com o apoio das pessoas certas. 
Compromissos ligados à beleza e 
diversão serão produtivos e trarão 
lucros. Mantenha-se aberto ao diá-
logo no amor e evite o ciúme e a 
passionalidade. 02/102 – Azul.

No lado material, será levado a usar 
o dinheiro para ter mais conforto e 
a realização pessoal. A organização 
das suas tarefas e compromissos 
do dia a dia será importante. Há 
perigo de acidentes e problemas no 
ambiente de trabalho devido à lua 
fora de curso depois das dez e meia. 
28/328 – Amarelo.

Mantenha-se fi rme mesmo diante 
de alguma difi culdade. Não mude 
nada, mantenha o rumo traçado com 
fi rmeza mesmo havendo atrasos e 
demoras. Encare as situações novas 
numa boa. Atitude generosa ajuda 
para obter a compreensão e o bom 
entendimento. 29/629 – Verde.

Com a Lua solta transitando em 
Gêmeos até o começo da tarde man-
tenha a calma nos relacionamentos. 
Calma diante de situações difíceis 
que estiver enfrentando. Vênus em 
mau aspecto com Júpiter tende a 
criar difi culdades nas relações afe-
tivas, mas será possível acertar tudo 
depois. 44/244 – Cinza.

Vênus em mau aspecto com Júpi-
ter tende a criar difi culdades nas 
relações afetivas, mas será possível 
acertar tudo depois. Terá a tarde 
maior habilidade nas negociações 
que já estejam sendo tratadas. Te-
nha cuidado para que suas ambições 
não o levem a agir de forma negativa. 
93/393 – Branco.

Não sonhe apenas, faça um desejo 
antigo se realizar em setembro. 
Algum atrito ou rompimento pode 
acontecer no trabalho se tentar 
agir opor conta própria. Atividades 
ligadas ao conhecimento, estudos ou 
pesquisas serão as mais favorecidas. 
45/145 – Verde.

Superando alguns problemas, terá 
melhoria da situação material e fi -
nanceira. Ouça a opinião das pessoas 
amigas antes de tomar decisões, 
elas poderão ajudar muito. A Lua 
em bom aspecto com Urano leva a 
buscar novas oportunidades e usar 
de criatividade para resolver as 
situações.  88/988 – Azul.

Este é um período em que seria 
melhor se ater a tarefas corriquei-
ras. Isso porque durante todo o dia 
começar algo totalmente fora do 
previsto corre o risco de não alcan-
çar o que pretendia. Está sujeito a 
enfrentar confl itos pessoais no fi nal 
da manhã devido as suas atitudes. 
29/229 – Branco.

A Lua continua em Gêmeos mesmo 
fora de curso até a tarde, quando 
entra em Câncer, por isso cuidado 
com as indecisões. Precisa manter 
a paz e o equilíbrio até que o Sol 
entre em seu signo. A refl exão e a 
meditação são fundamentais para 
saber o que deseja no fi nal do dia. 
92/392 – Bege.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 17 de Agosto de 2017. Dia de São Roque, São Servo, 
São Mamede, Santa Juliana, Santa Beatriz da Silva, e Dia do Anjo 
Mahasiah, cuja virtude é a generosidade. Dia da Comemoração da 
Assunção de Nossa Senhora, Dia do Patrimônio Histórico e Dia do 
Porco. Hoje aniversaria o ator Robert de Niro que faz 74 anos, a 
cantora Elba Ramalho que nasceu em 1951, o piloto tri-campeão de 
fórmula 1 Nelson Piquet que faz 64 anos e o cantor Zezé Di Camargo 
que nasceu em 1963.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é uma pessoa criativa, intuitiva, 
reservada e com uma grande capacidade de análise. A sua aparência 
orgulhosa esconde uma grande capacidade interior. Introspectivo e 
distante, buscando sempre informações, tem um temperamento pon-
derado e gosta de ser prático. Possui um irresistível impulso para fugir 
à estagnação e mudar constantemente em todas as áreas da vida. Há 
uma sensibilidade acentuada que lhe inspira constantemente em todos 
os seus atos. Aprende tudo com facilidade e ama os prazeres honestos, 
mas no lado negativo se lhe aconselha suavidade na ação.

Dicionário dos sonhos
CAMISA – De mangas compridas, fortuna. Curtas, 
pobreza. Nova e limpa, riqueza. Suja e rasgada, 
problemas. Com pulgas, riqueza através do jogo. 
Branca, novos amores. Colorida, casamento ou 
noivado. Amarela, enfermidades. Números de sorte:  
36, 47, 57, 59 e 75.

Simpatias que funcionam
Para atrair energias positivas: Pegue uma maçã 
vermelha, corte-a ao meio e retire o miolo das duas 
partes. Em um pedaço de papel, escreva as palavras 
paz, harmonia e felicidade em letras maiúsculas. 
Coloque em uma parte da fruta e preencha a outra 
parte com mel. Junte as duas partes e amarre com 
uma fi tinha branca enquanto reza um Pai-Nosso. 
Deixe em um jardim fl orido.
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Comédia musical
Simone Gutierrez homenageia a atriz, cantora e ícone 

do teatro musical americano Liza Minnelli, no show Liza e 
Eu. O espetáculo inédito integra a programação do projeto 
Cantoras Musicais e reforça a importância Liza Minnelli 
para o mundo das artes. Acompanhada pelo pianista e 
diretor musical Rafael Marão,Simone relembra clássicos 
que Minnelli imortalizou em fi lmes como Cabaret e New 
York, New York e em musicais como The Act e Chicago, 
além de seus famosos shows, como o lendário Lisa With a Z.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel. 
3226-7300. Hoje (17) às 21h. Ingressos: de R$ 60 a R$ 100.

O show do projeto “Salve Lua – 
Tributo a Luiz Gonzaga” da cantora e 
sanfoneira Adriana Sanchez apresenta 
os sucessos de Luiz Gonzaga  com 
destaque para canções como “Asa 
Branca”, “Sabiá”, “Baião”, “Qui nem 
Jiló”, “Assum Preto” e “Último Pau 
de Arara”. Para esta apresentação, a 
cantora terá no palco a presença de um 
interprete de Libras – Língua Brasileira 
de Sinais que tornará o espetáculo mais 
acessível para a comunidade, núcleos 
e associações de surdos e ouvintes.

Serviço: Teatro Itália, Av. Ipiranga, 344, República. 
Quarta (23) às 21h.Entrada franca.

Cuíca (João Rocha) e Batatinha (Weslei Soares) em cena de “ShakesPirando”.

Neste domingo a 
Cia Canta Circo & 
Teatro apresenta 
a peça infantil 
“ShakesPirando”. O 
espetáculo conta a 
vida, obra e legado de 
William Shakespeare 
pela visão de dois 
palhaços

Com música, humor, 
mágica, acrobacias e 
interatividade, o grupo 

torna a história do famoso 
escritor inglês do século XVI 
acessível para crianças e 
leigos, retomando um traço 
que sempre foi característica 
de Shakespeare, o “popular”. 
Na estória os palhaços Cuíca 
e Batatinha encontram um 
livro no meio do caminho, esse 
objeto que parece perdido ou 
jogado fora serve de inspira-
ção para essa dupla contar 
e encenar muitas histórias, 
realizar muitas brincadeiras e 

Nova turne
O show  ‘Edson e Hudson - Eu e Você De 

Novo’ marca o grande momento da carreira 
dos cantores que contabilizam 36 anos na 
estrada, milhões de discos vendidos, inúmeras 

canções consagradas e uma verdadeira história 
de amor vivida desde que nasceram. A nova 
turnê ‘Edson e Hudson - Eu e Você De Novo’ 
é fruto da gravação do sexto DVD da carreira.

Serviço: Espaço das Américas, R. Tagipuru, 795, Barra 
Funda. Sexta (18) a partir das 21h. Ingressos: de R$ 40 a R$ 200.

Cena do infantil “Chá das princesas”.

A peça “Chá das princesas” traz a história das prince-
sas Cinderela, Branca de Neve e Ariel que resolveram 
se encontrar para um chá. As princesas não se viam há 
muito tempo e se divertem compartilhando e relem-
brando suas histórias, até o momento que um rapaz 
bem estranho aparece e se diz príncipe encantando. 
Será que realmente é o amor de uma das princesas?

Serviço: Tietê Plaza Cultural, Marginal Tietê, entre as pontes Piqueri e 
Anhanguera, tel. 3201-9000. Domingo (20) às 14h. Entrada franca.

“ShakesPirando”

interagir com a plateia. Usan-
do a linguagem do palhaço e 
recursos como música ao vivo, 
acrobacias e mágica, os dois 
palhaços contam um pouco 

sobre a vida, obra e legado de 
Shakespeare e mostram que 
o autor do Milênio, era muito 
popular no seu tempo e pode ser 
popular nos dias de hoje. Com 

Weslei Soares e João Rocha. 

Serviço: Casa de Cultura Tremembé, R. 
Maria Amália Lopes de Azevedo, 190, Vila 
Albertina. Domingo (20) às 17h. Entrada 
franca.
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Santo Obstáculo!
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que 
Deus quer que você saiba... ...QUE OS OBSTÁCULOS NÃO SE 
OPÕEM A VOCÊ, MAS SIMPLES E GENTILMENTE REEN-
CAMINHAM VOCÊ... É importante não ver o que se coloca em 
seu caminho como seu “inimigo”. Esse pode frequentemente 
ser seu melhor amigo, levando você a um desvio que o conduz 
para o que poderia ter sido sua maior pedra no caminho. En-
vie uma palavra de gratidão, então, para qualquer coisa que 
pareça estar “se opondo” a você agora. Todas as coisas na vida 
acontecem para o bem. Confi e em Deus sobre isso.
Amor, Seu Amigo.

Neale Donald Walsch

“Salve Lua – Tributo a Luiz Gonzaga” 
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Homenagem
MC Lurdez da Luz em show intimista 

que reúne sua poesia dedicada à cidade 
de São Paulo. A apresentação conta 
com participação especial de Xênia 
França (banda Alafi a) e Marietta Vital 
(fi lha de Guilherme Arantes, parceira 
de Lurdez no projeto Mercurias). 
A cantora explica que “acrux” é a 
estrela que representa São Paulo na 
bandeira do país; a mais brilhante da 
constelação cruzeiro do sul; um subs-
tantivo feminino que, foneticamente, 
remete à ideia cristã de morte lenta 
e dolorosa, o sofrimento em vida e o 
peso do julgamento. Lurdez da Luz faz 
uma analogia entre esses símbolos em 
seu novo single que será apresentado 
pela primeira vez nesse novo show de-
dicado à cidade. Com, Bruno Esteves 
na bateria e Heder Vicente no violão 
e cavaco e o baixista Fabio Santana.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, 
tel.  2076-9700. Sexta (18) às 21h30. Ingressos: R$ 
20 e R$ 10 (meia).


